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 دهيچک
را پديدارشناسي و ن فعل انسان دانسته و هدف خود تريساسيگادامر فهم را ا

 ، اعالمدهدفهمي روي مي هر شناسي فهم و توصيف آنچه که درهستي
داند که وراي خواست و اراده ما براي ما رخ اي مياو فهم را واقعه. کندمي
اي ديالکتيکي، تاريخي و زباني است که حاصل  واقعه,نظر او فهم از. دهدمي
فهم با عواملي . نهايت امتزاج افق گذشته با حال است وگو و در، گفتعاملت

داوري، دور هرمنوتيکي، کاربرد و همچون سنت، افق، زبان، زمان، تاريخ، پيش
  تمام اين عوامل بايد در, بنابراين.نشدني دارد غيره ارتباطي تنگاتنگ و جدا
 . يرنديگر مورد بررسي قرار گديک کل واحد و مرتبط با يک

 
   . زبان,، گادامريک فلسفيک، هرمنوتيالکتيفهم، د  هاواژهكليد 

 
 طرح مسأله    

 نه , تفکر گادامرحقيقت و روشيم قرن از انتشار کتاب اکنون که پس از گذشت حدود ن
  وياتالهيخ، ، تاريه ادبي، نظريشناس جامعهي ـ علوم انسانيهاتنها در تمام حوزه

 يضرور .استيز اثر خود را به جا گذاشته  نيعيحوزه علوم طب در ي بلکه حتحقوق ـ
 كنيمشتر توجه ي بيک فلسفي، هرمنوتيژهوه  و بيکيز به مباحث هرمنوتياست که ما ن

ي در آن و با آن زندگي که ها و سنتيداورشي، پ شناخت خودمانبه منظورم يتا بتوان
 .ميمند شوبهره يرد معرفت بشين شاخه جدياز امکانات بالقوه ا، يمکنيم
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 يگئورگ گادامر نوعو هانس گرين هاي مارتيکي هرمنوتيهاشهيا ظهور اندب 
لهلم ي اول را ويکيانقالب کپرن. وستي در عرصه فهم به وقوع پي ثانيکيانقالب کپرن

.  انجام داديخيک عام و نقد عقل تاريک خاص به هرمنوتياز هرمنوتي با حرکت لتايد
به دنبال آشکار کردن  شتريو گادامر صورت گرفت که ب دگرياه انقالب دوم با کار

 کهيش فرض را پين ايلسوف فين دو ا , در واقع.شناسانه  فهم  بودنديط هستيشرا
 .)۲۶ـ۲۵ ،يهو: ـ نک( مورد نقد قرار دادند "ي استشناسک همان معرفتيهرمنوت"

 ميازه ندهکه هرگز اج است  ما، آنيشگيو هم يدگر رسالت اصليبه زعم ها
االت و تصورات عوامانه به يق خيطر از ما ٣يهافهميشو پ ٢هايدديش، پ١هاداشتيشپ

 ان دو نوعيز ميدگر تماينجا هايادر . )١٨٥ ،زمان و وجود: نكـ ( ما عرضه شوند
 که فقط از  و دوم آني بر امور واقعي مبتنينگرشي پيک ي.کندي را مطرح مينگرشيپ
گادامر کار خود را با  .شودي ميانه ناشي عاميرات و باورها، تصواهيپردازاليخ

ا خواننده در ي مفسر يافق فکرها و فرضيشد بر نقش پيز و با تأکين تمايتوجه به ا
-هم  برخوردار است کهي گادامر از چنان ساختيک فلسفيهرمنوت .کنديم فهم آغاز

يان  موجود ميها و تنشها مفسر در متن، تفاوتيد امکان صحت ادعاييزمان با تأ
 .کنديز حفظ مي مفسر را نيافق متن و افق اعتقاد

 ن است که چگونهيکند ايم  به آن مبذولياني که گادامر توجه شايپرسش
 نسبت به متن يم، در حدود استفاده مسلم از افق خودمان، به سعه صدريتوانيم 

 ؟)١٣٤پالمر، :نكـ (م يل نکنيم که مقوالت خودمان را از قبل به آن تحميابي دست
 و يجاد گشودگيدگاه گادامر در جهت اي که دي بالقوه فراوانيهاييبا توجه به توانا

ق بر آن است که به مسأله ين تحقي متفاوت دارد، ايهافراهم آوردن امکان درک فهم
  منظوره همينب.  بپردازد, گادامريک فلسفيژه فهم متن بر اساس هرمنوتيوه  ب,فهم

فرض مورد شيک، زبان، کاربرد و پيالکتيسنت، ديخ،  همچون تاريبا امورهم رابطه ف
 .  رديگيم  قراريبررس
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3. Pre-understandings  
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 واقعه فهم 
 ددهيم رخيمان براعمل ما  ي خواست وداند که وراي ميافهم را واقعه گادامر

ا انجام يم يدهيم  آنچه ما انجاميفهم از نظر گادامر ورا. )٢٨ ،حقيقت و روش: نكـ (
  ضبط و مهاري، و ورا معطوف به قدرت ارادهي، ورايمکني آن را اراده مدادن
ر ي عام و فراگيا است که به گونهيفهم رخداد. افتدي ما اتفاق ميشناسانه براروش
فهم . مي در مورد آن انجام دهيم کاريتواني که نمي رخداد.شوديم انسان حادث يبرا

ست و ي نعين ي بر روذهنفهم عمل . ستيا برساختن نيجاد ي، اياز نظرگاه فلسف
 دهنديم ست که مفسران انجامي نيزي آن چ,انحا  ازيچ نحوياساساً به ه

ط ي از شراياريک واقعه که بسيضمن  قت درياز نظر گادامر حق. )٥٧ يمر،وانسها: نكـ (
 . شوديست بر ما آشکار م ا خواست و اراده مايآن ورا

مند کردن  روشيپ رک کرد که چرا گادامر درتوان دين نکات ميبا توجه به ا
 او در يهادهد که پرسشيح ميتوضگادامر . ستيان فهم و کنترل و مهار آن نيجر

ن ي اي مربوط به فهم داراي فلسفيها بوده و پرسشي فلسفيها، پرسشيکهرمنوت
مقصود  :کنديح مي تصرباشند و مي فهميان کليت هستند که ناظر به جريخاص

 که در همه اشکال فهم مشترک است است يزيافتن آن چيدر.  . .من پژوهش 
 و درک ين است که در فهم و تجربه هنري ااومنظور . )٣١ ،حقيقت و روش: نكـ (

ل آن به روش يافتد که درک و تحلي اتفاق ميار متن، واقعهيز تفسي و نيخيحوادث تار
 تأمل و  فهم، بهيعني، يکين تجربه هرمنوتيقت ايافت حقيست و دري مقدور نيعلم

 .استنيازمند  يپژوهش فلسف
  است که در آن فهميط کليف آن شراي به دنبال توصيک فلسفيهرمنوت

شود يز متذکر ميطور که خود گادامر ن و البته همان گردديز محقق ميمآتيموفق
الب ها را در قآن اراده و خواست انسان قرار ندارد تا ط در حوزهين شراي از اياريبس

 گفته شده يک فلسفير هرمنوتيل در تفسين دلي به هم.زه کندي و تئوريبند قالبروش
د يا بايم يکنيست که ما در عمل فهم چه مي پرسش آن نيک فلسفيدر هرمنوت: است
 ي خواست و فعل ما چه اتفاقي، در وراين است که در واقعه فهمم؟ بلکه پرسش ايبکن
 )١١  همان،:نكـ  (؟يستآن چ افتد و منطق و عوامل مؤثر بريم
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ن يي تبيپ او در.  کردي فهم تلقيشناسي هستي نوعتوانيم ک گادامر رايهرمنوت
آن  و همچنين به دنبال ل در حصول آنيط و عوامل دخي فهم و شرايت و چگونگيماه

ک يا فهم يآ.  چه اندازه استيرونيت بيا واقعيشناسا  ر فاعليزان تأثي بداند مكهاست 
ان فهم و يست؟ رابطه ميقت و روش چيان فهم حقيمند است؟ نسبت م روشانيجر
 يها پرسشياريخ به چه صورت است؟ رابطه فهم و زبان چگونه است؟ و بسيتار
 يها با جنبه"فهمواقعه بودن  "مسأله. کننديم اجتماع" فهم"ي بر محور گر که همگيد
 ي جمله با نقد روش، با نقد و نف از. داردي گادامر ارتباط تنگاتنگيهاشهيگر انديد

ن ي اي، که در تماميک فلسفي بودن هرمنوتيفيز با توصي و نيسم فلسفيويسوبژکت
 . دگر استيدار ها به شدت واميجهات و

 يجووجست  دركه اودگر اشاره شد ي هايشناسيک هستيدر هرمنوت
در قبال  ) اشناس فاعل" (من"ي سخن گفتن از  به جايو. ن بوديادي بنيشناسيهست
ک امر واحد سخن يبه عنوان "  بودن ـ جهانـدر "از مفهوم ) ييموضوع شناسا( جهان

 يي جدا,بين ترتيه اب. دين نامين امر واحد را دازايا ي و.)٧٦، ي خاتم:نكـ (گفت يم
 يگر وياز طرف د. ان برداشته شديگر از مدين هايادي بنيشناسي در هستعين و ذهن

 اجازه يعني ,يدارشناسيد داشت که پدين نکته تأکيا  وجود بريدارشناسيدر بحث پد
دن روش ي از برگزيمقصود و.  خود بر انسان ظاهر شوند,ايکه اش نيدادن به ا

وه يقاً موضع گرفتن در برابر شين خود، دقيادي بنيشناسيدارشناسانه در هستيپد
شناسا و نقش اعلن انتخاب از اصالت دادن به فيو با امعمول در فلسفه غرب بود 
شه و عمل اعراض کرده و همگان را به استماع سخن يمتصرفانه او در حوزه اند

 و اصالت عين و ذهن يدگر جدا انگاريق هاين صورت با نگاه عميه اب. وجود فراخواند
 .  به چالش خوانده شدذهندادن به 

سم يويژکتکند که سوبين مطلب اشاره ميه ادگر بيه هاي از نظريرويگادامر با پ
 ونان قرار دارد کهيلسوفان يبرابر آن سنت ف د است و دري جديايارمغان دن
  شناسااصالت فاعل دند و نه بريدين ميان ذهن و عي مينشدن  پريانه فاصله

فهم . آمديا همان ذهن به شمار نمي آنها عمل فاعل شناسا يفهم برا. دنديکوشيم
ن راستا يآمد و در ايد ميان خارج و ذهن پدي موگو بود که از تعامل و گفتياواقعه

رقابل کاهش به عمل يل و غيبدي بي باشد، نقشيينقش عالم خارج که موضوع شناسا
 ند و خود را به او عرضهيگويا با انسان سخن مياش. شدي ميفاعل شناسا، تلق
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 يکيالکتيروش د. دهديز به آنها اجازه ظهور و سخن گفتن ميانسان ن. کننديم
 نه ,وه، نه فاعل شناساين شيا در.  استين تفکري از چنياافالطون نمونه برجسته

ک يواقع نقش دو طرف  نقش آنان در. ستنديچ کدام فاقد نقش ني ه,ييموضوع شناسا
ونان  يلسوفان  يزمان  في است که ما از ک عنوانيالکتيد گادامر به گفته. ست اگفتگو
 .)٤٢١ ،هرمنوتيک فلسفي: نكـ ( ميکردکر، انتخاب ي از فمنطقين چني  اشاره به برا

 ارزش دگر، کانت بريش از هايد پيلسوفان جديان فيم که درگادامر معتقد است 
شد و سپس هگل با الهام از او به روش واقف ان يوناني ييوگو و گفتيکيالکتيروش د

  کرديگذارهيدا کرد و روش معروف خود را پايش پيونان گرايلسوفان يف
 ).۳۵ـ۳۴ ،ديالکتيک هگل: نكـ (

 ,ست ا خواست و اراده مايافتد ورايوگو آنچه به عنوان فهم اتفاق من گفتيا در
 م و دريايده قرار دارد که ما هنوز سخن او را نشنيادهيگو، پدوي گفتک سويرا در يز

م، يدن از او هستيم که در وهله نخست آماده استماع و شنياگر ما قرار گرفتهي ديسو
 يتيقت اساساً ماهيدگاه گادامر واقعه فهم و حقياز د. ت بر اويتفوق و مالکنه در صدد 

و يون افالطون، ارسطو ل مدين تحليا دراو . گرانه دارديانجي و مييگوي، گفتکيالکتيد
ادت و ي است، نه سيسخنا هميالوگ ي د,ان، گوهر معرفتيونانيچشم  در. هگل است

 ي مستقلتيا ذهنيت ي برخاسته از فاعليزيچه مفهوم يطره بر متعلق شناخت بس
 و يسخنق همي از طر"قتيحق"نظر آنها  ن معنا که ازيه ا ب.)٩٧ ،آغاز فلسفه: نكـ (
ن صورت يبه هم. ق تسلط بر موضوع شناختيشود نه از طريالوگ حاصل ميد

کل گرفته ک شيالکتيو دگو وي گفتاساس الگو  که بريز اعتقاد داشت که فهميگادامر ن
دگاه يگو دويک طرف گفتست که ين نياش اجهي روش، نتياساس الگو باشد و نه بر

 ين فهمي، بلکه چني عرضه کندگريد ز بريآمتي مسلط و موفقيخود را به نحو
ر ييتاً به تغيگو است که نهاوي گفتان دو سويوند ميک نوع ارتباط و پي يمقتض
گو وين گفتجه ايسرانجام، نت .)٣٤١ ، روشحقيقت و: نكـ ( انجامديم يت آنهاوضع

 . نامدي م"واقعه فهم"ي است که گادامر آن را زيچ
 

 يکيالکتي ديا واقعه,فهم
بلکه ,  از راه روشنه, قتين است که حقيا حقيقت و روشي گادامر در کتاب ده اصليا

 فهم  دري روش علوم تجربين ناکاميياو پس از تب .ديآيک به دست ميالکتياز راه د
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ده او در علوم يبه عق. آورديم  رويکيالکتي به روش ديخي و تاريمقوالت انسان
گو پرداخت و اجازه داد که افق يش به گفتد با موضوع مورد مطالعه خوي بايانسان
 خأل ظاهر  دريخي اثر و موضوع تاريمعنای که نجاييي موضوع ظهور کند و از آمعنا
 اتفاق ي پس واقعه فهم زمان،شوديم  و عالم ظاهر مفسرييشود، بلکه در افق معناينم
ين ا منطق حاکم بر. ب شوندي با هم ممزوج و ترکيقين دو افق به طريافتد که ايم

 که ي علوم انسانيپس راهکار مناسب برا. گو، منطق پرسش و پاسخ خواهد بودوگفت
 يخيتارت يط وجود آن تناسب دارد و هم با واقعي فهم و شرايشناسيهم با هست

منطق پرسش و پاسخ   بري مبتنيکيالکتيوه ديانسان به منزله مفسر سازگار است، ش
 دهديگر، واقعه  فهم رخ ميکديپرسش متقابل مفسر و اثر از   نديدر فرا .است

 ).٣٦٠ـ٣٦١  همان،:نكـ (
را ي دارد، زيونان تناسب آشکاريک يالکتيگادامر معتقد است که واقعه فهم با د

 يتيدانستند، بلکه آن را فعاليشناسا نممند فاعلت روشيهم را فعالان فيوناني
دهد يدهند و ذهن اجازه به فهم درآمدن را به آنها ميا انجام ميدانستند که خود اشيم

 به زعم گادامر آنچه .)٤٧٤ همان،: نكـ (يد آيب تمام معنا به زبان درمين ترتيه او ب
ان شده ي است که در سنت بيزيزبان آمدن آن چسازد، به ي را ميکيواقعه هرمنوت

دگاه ي از فهم، متناسب با دين تلقيا. ا استين واقعه محصول عمل خود اشيا. است
  . استيشناس مدرن به علم و روشيايان درمقابل نگرش دنيوناني

ه و يان دوسويک جرياساس   و درست فهم بريان واقعيد بداند که جريمفسر با
جه آن يل کرد که نتيه تبديسوکي و يان خطيک جريد آن را به ينبا است و يکيالکتيد

ان يد اجازه داد که فهم جريبا. دگاه خودمان بر متن خواهد بوديطلبانه دل سلطهيتحم
يک  ، به عنوان مثال دريکيالکتيک رابطه دي در.  کندي خود را طيکيالکتي و ديعاد
مل من، به عنوان طرف صول عشود محيگو، آنچه که از طرف مقابل درک موگفت
د و مقصود يآين مخاطب من است که سرانجام به سخن درميست، بلکه ايگو نوگفت
 از.  کنمينيبشيا پيتوانم سخن او را کنترل يش نميشاپيمن پ. کنديش را آشکار ميخو
گو حاصل شده و سخن طرف مقابل وين به زبان درآمدن در ظرف گفتگر، اي ديسو
ک عمل يان يشدن در جر ن آشکاري ا,بين ترتيه اب. شوديده مي من شنيسو از
 ي که برايکيالکتي است ديان خاطر فهم واقعهيبه ا. افتدي من اتفاق مي برايکيالکتيد
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 بلکه محصول عمل مخاطب ,ستي مخاطب نيرو جه عمل من بري اما نت,دهديمن رخ م
کند، آن را يوش تصور مقالب اعمال ر  که فهم را دريدگاهيد. نسبت به من است

 و ينيبشين نظر، مراحل فهم قابل پيطبق ا. کنديمحصور مرا درخواست و فعل ما 
 ي خواهد بود که ورايزيم ، چيکه اگر فهم را واقعه تصور کن حال آن. کنترل است

نکته قابل تأمل آن است . ميکشيم ست و ما فقط تحقق آن را انتظار اخواست و فعل ما
 ينيبشي، قابل کنترل و پي هستند که موضوع علوم انسانيخيارکه وجودات ت

 تر استن علوم  ملموسي جنبه واقعه بودن فهم در ا,ن رويا  از.ستندي نيشناختروش
   ).١١ـ٨ واينسهايمر،: نكـ (

ان دو نفر ي ميوگو گفتيق الگو فهم را طبيکيده هرمنوتيگادامر تالش دارد که پد
. رديگي مير متن، پيباب فهم و تفس ژه دريوه ن کار را بيادهد و   قراريمورد بررس
 ست، بلکه هري نيگريگو از دوين گفت از طرفيکيت ي تبعي مباحثه به معناياز نظر و

دو  گو هرويان گفتدرجر. رنديگيم قت موضوع مورد بحث قرارير حقيدو تحت تأث
ر عناصر يم متن و سافه. رسنديت سابق مي متفاوت با وضعيتينفر سرانجام به وضع

ان دو نفر قابل ي ميعيست که از جهات مختلف با مباحثه طب اگووي گفتسنت، نوع
 گادامر معتقد است که ,بين ترتيه ا ب.)٣٧٩ ،حقيقت و روش گادامر،: نكـ (سه است يمقا
 به يکيالکتياساس روش د که مقهور مکالمه است و بر نيا  عالوه بريکيده هرمنوتيپد

ين ا  منطق حاکم بريعني, کنديت ميز تبعيد از ساختار پرسش و پاسخ نيآيفهم درم
 منطق حاکم بر ,نيبنابرا. ، منطق پرسش و پاسخ استيکيالکتيگو و روش دوگفت

ک موضوع مورد مواجهه يالکتيدر د. ز منطق پرسش و پاسخ استي نيعلوم انسان
گر ي ديليت تأويجا موقع نيا در. ديگويکند که محقق به آن پاسخ مي مطرح ميپرسش
 ييهاگر روشآن پرسش ست که دري نيگر و موضوع پرسشت پرسشيموقع

 گر به بلکه به عکس، پرسش,اورديچنگ خود ب سازد تا موضوع پرسش را دريم
. )١٨٢ ،پالمر: نكـ (کند ي از او پرسش م"مر واقعا"يابد که ي ميناگاه خود را آن هست

شود که خودش را يم ء مورد مواجهه رخصت دادهيا شيک به وجود يالکتين ديا در
ء از او ي شيد تا هستيگشاي خودش را ميکيالکتيک ديعلم هرمنوت. آشکار سازد
گادامر . سازدياش منکشف ميء مورد مواجهه خودش را در هستي لذا ش.پرسش کند

تاً خود يا و نهي بودن فهم انسانيل زبانين امر به دليرد که ايگيجه ميجا نت نيا از
 .  ممکن استيهست
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نظر   بودن واقعه فهم، ازيکيالکتين است که ديگرفت ا نظر د دري که باينکته مهم
ن يه اب. ر استيناپذاني و پاي دائميشود که فهم، عمليممنجر جه ين نتيگادامر، به ا

گر ي دزچين من و هر يا بين من و متن، يا بين من و سنت، ي که بيکيالکتي که ديمعن
 يي غايا معنايمثالً از مقصود مؤلف  (يي نهايست که فهمي نيشود، عمليم رقرارب

 متفاوت يهر لحظه فهم تواند دريوسته که مي است پيانيبه دست دهد، بلکه جر) متن 
 . جاد کنديبا لحظه قبل ا

 انسان ي براييشود که معرفت کامل و غاي ميقت ناشين حقيا ک ازيالکتياز به دين
هرگز به ست که ذهن انسان  ا معناه آنين با .)٧٣ ن،يگروند: نكـ ( ستي نقابل حصول

ن لحظه و با توجه به ي ايالبته ممکن است برا. ابديي دست نميشگيهمي و ن دائميقي
خ علم نشان داده است، يگونه که تار ، اما همانين حاصل شودقي ي، نوعيط کنونيشرا

 به يابي دستي همواره برا,نيبنابرا. شوديم د آشکاريات جدين با کشفيقين يبطالن ا
به ، يستندد نين زمان قابل تردي امروز و ايگران، که برايق قابل اشتراک با ديحقا
افراد . ميهستنيازمند گران، مخصوصاً با خود، يالوگ با ديکردن د گو و برقراروگفت
ه به معرفت گران است کيم شدن افکارشان با ديگو و سهويق گفتطر  تنها ازيانسان
 .شوندينائل م

 يگو شد و به وراويد با آن وارد گفتز بايک متن ني فهم ي برا,بين ترتيبه هم
 .استمتكي  يکيالکتياصول د ک، بريعلم هرمنوت.  کلمات و عبارات رفتي ظاهريمعنا
 از آن ياالتالوگ شد و سؤيد با آن وارد ديک متن باير ي تفسين معنا که مثالً برايه اب

ن کار يا. دهد د به متن اجازه داد که ما را مورد پرسش قرارين باي همچن.ديپرس
ها و اعتقادات خود فرضشي ما پيعني ,مستلزم به خطر انداختن موضع خودمان است

 اما بدون ,ميدهيم متن قرار  حاکم بريطرف ادعا را در معرض نقد و بطالن، از
 . ، فهم حاصل نخواهد شدين خطريرش چنيپذ

ن است که فهم يد ذکر کرد ايک بايالکتيخصوص رابطه فهم و د  که دريگري دنکته
گادامر . د استيبرابر تجربه جد در" يکيالکتي ديگشودگ" با يمتضمن داشتن موضع

به اعتقاد او تجربه در . کندياد مي يکير گذشته تحت عنوان تجربه هرمنوتياز فعل تفس
قت است که انسان حاکم بر زمان و ي حقني از اي آگاهين مفهومش به معنايترلياص
 ي گشودگ,شمنديانسان اندشود که يميقت باعث ن حقي به ايآگاه. ستينده نيآ
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ت يت وضعيبرابر واقع ن دري سرنوشت و همچنيهاي و بلندي در مقابل پستيشتريب
 ي، براي، داشتن حالت گشودگيکيالکتيهر تجربه و ارتباط د در. دا کنديموجود، پ

د است و يات جدي کسب تجربي، آماده بودن برايگشودگ.  استيم ضرورجاد فهيا
م کرد که ي خواهيرا ما سعي حاصل نخواهد شد، زيدي فهم جد,ين گشودگيبدون ا

 اگر ما موضع خودمان را ,واقع در. ميل کنيا مخاطب تحميمتن  دگاه خود را بريد
 يکيالکتيک رابطه دي م توانست دريآن صورت هرگز نخواه م درين موضع بدانيبهتر

ين نکته است که طرف رش اي مستلزم پذيان رابطهي چنيچون برقرار. ميشرکت کن
 که  گفتن به ما داردي برايزيچ) يگريمخاطب د ا هريخ ياز متن، سنت، تاراعم ( مقابل

د کرده است که يگادامر خود تأک. تر باشدا کامليدگاه خودمان بهتر يممکن است از د
   به تجربه ي مطلق، بلکه به عنوان راهي خود را نه همچون موضعيکيفلسفه هرمنوت

ت مکالمه و يموقع  دريداند که آدمين نمياز ا  را مهمتريچ اصلي و هشناسديم
 ست که انسان از ان معناي ساده به ايلي، به طور خيتن موقعي ا.رديگ ک قراريالکتيد
، دانسته که ينتر امهم  وباشديرفته دگاه مخاطب خود را پذي دي احتمال درست,شيپ

ر يي تغي براي آمادگين به معنايا. ست اقت نزد مخاطب اوي از حقيباشد که بخش
قاً همان ي، دقيددن به فهم جدي و رسي متفاوت استدگاه خودمان و نائل شدن به فهميد
 . ميدار  خود انتظاريکيالکتي است که ما از کوشش ديزيچ

 
  فهم يمندخيتار
 يتي اهماعتقاد دارند يبرخ.  فهم استيمندخي گادامر، تاريهان آموزهيتر از مهميکي

 غازخ، آيمفهوم تار دگر بريد هايدگر قائل است از تأکي فلسفه هايکه گادامر برا
 شهي انديا براين است که آي ا)جا نيا در (يسؤال اساس .)٣٨ ،وارنکه: نكـ ( شوديم
گرفته و درباره حوادث و  خ قرارياتر از تار فريانقطه ن امکان وجود دارد که بريا
ا ي؟ آي بپردازد، به قضاوت و داوريخ هستند درون تاري که اموري انسانيهادهيپد

 يهان سؤاالت و پرسشير است؟ ايپذ امکانيخيعلوم تار  و مطلق درينياساساً فهم ع
 قرن يناسشبرابر معرفت  دريگريخيتار  بود که مکتبي مسائل,لين قبيا  ازيگريد

 يک را براي اصحاب هرمنوت و بسياري از)٧٧ـ٧٦ گروندين،: نكـ (داده  نوزدهم قرار
 . کرده بود کشف پاسخ به تقال و تالش وادار
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 . مطرح کردي فهم را به صورت جديمندخيکه مسأله تاراست  متفکريهايدگر 
تواند با ي که مل استين دلي است و به هميخيک وجود تارين اساساً يبه اعتقاد او دازا

ن با موضوع ي دازايمندخيتار. کند و به مطالعه آن بپردازد خ ارتباط برقراريتار
شده که داراي پيشينه و سابقه  پرتاب ياو به جهان. او ارتباط دارد ١"يشدگپرتاب"

دازاين به طور  ).٢٠٩ـ٢٠٨ خاتمي،: نكـ (يخ و فرهنگ است او داراي گذشته، تار. است
 او به عنوان. ي محصول ساختار اجتماعي و فرهنگي خود استمعمول و طبيع

آن پرتاب شده  گزيند که در، آن دسته از امکانات فرهنگي را برميشدهپرتاب يوجود
 مندي دازاين براي اوشدگي و تاريخ پرتاب.)١٦٣ همان،: نكـ ( کندطور عمل مي و همان

ساختار رداشت هايدگر از پيشطبق ب. آوردرا به ارمغان مي" ساختارهاي فهمپيش"
فهم، ما متن، مطلب يا موقعيت مفروضي را فقط بر اساس آگاهي صرف، که تنها از 

م که در فهمي بلکه دقيقاً آن را به اين دليل مي,فهميمشده است، نمي موقعيت حاضر پر
هاي مفهومي وجود برداشتاي ديدن از قبل تثبيت شده و برخي پيشفهم ما نحوه

اکنون با توجه به اين موقعيت، نيتي ابتدايي نسبت به آن موضوع براي ما به  وداشته 
ناپذيري ن است که فهم به نحو اجتنابنتيجه طبيعي نگاه هايدگر اي. وجود آمده است

تواند از موضعي بيرون و باالتر از تاريخ به هدايت تاريخي است و آدمي هرگز نمي
 ناپذير استت تاريخي براي انسان امکانرهايي از موقعي. جريان فهم بپردازد

 ).٤٠ـ٣٩ وارنکه،: نكـ (
 اصطالحات خاصي است که ٣ و آگاهي اصالتاً تاريخي٢ثرؤدو اصطالح تاريخ م

 ي آگاهي گادامربرا.  دارندياژهي وابداع گادامر بوده و در هرمنوتيک فلسفي او جايگاه
 ک اصل است کهيواقع  ک اصطالح است و در ياز شتري بيزيچي خياصالتاً تار

به اعتقاد  .)١١٣ين، گروند: نكـ ( آن استنتاج کرد يک او را ازتوان تمام هرمنوتيم
د يآيم دي پديا اثر هنريک متن يا يدهد ي ميک واقعه رويکه  نيگادامر پس از ا

 آن "يخ فهمتار ",هاها و فهمين برداشتا. رديگيآن صورت م  ازييهاها و فهمبرداشت
ر يندگان نسبت به آن تأثي آيقرائت و داور خ فهم دريسازد و تاريا متن را ميه حادث

خ مؤثر يتار. نامنديم ا حادثهيخ مؤثر آن متن يخ فهم را تارين تاريا. تام خواهد داشت
________________________________________________________ 
1. Trownness 
2. Wirkungsgeschichte / Effective History 
3. Wirkungsgeschichliche Bewusstsein / Historically Operative Consciousness 
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   گاه چي ما ه.)١١٤ همان،: نكـ (يرد گيار ما قرار نميهرگز به تمامه تحت کنترل و اخت
م، بلکه آنها را از يماً مشاهده کنيگذشته رخ داده است مستق ا که در ريم اموريتوانينم

گذشته . ميکنياند، مشاهده و درک مه که قبالً حاصل کردييهاها و برداشتافق فهم
خ فهم يها همان تارن چارچوبيا. شوديده مين ديشي پيهاچارچوب فهم همواره در

که يخ با فهم آن است خ همان متحد بودن تاريت تاري واقع,نيبنابرا. مؤثر آنها است
 با ي مساويزيچ خ هريتار .)١٨١ يمر،نسهايوا: نكـ ( نامديم خ مؤثريرا تار آنگادامر 

 فاصله يتوان درک کرد که چرا گادامر برايم, بين ترتيه اب. خ فهم آن استيتار
 مفسر و اني ميمقدار که فاصله زمان را هريار قائل است؟ زي بسيتي اهم,يزمان

ها و تعامل آنها  افزودن فهمي برايشتري بيشتر باشد فرصت زمانير بيموضوع تفس
به . تر و پربارتر خواهد شديغنيخ مؤثر تاريجه نت گر فراهم خواهد بود و دريکديبا 
 گادامر يک فلسفيهرمنوت ک، دريک کالسيه هرمنوتيخالف نظر ل است که برين دليهم

 ين فاصله زماني ايک فلسفيدر هرمنوت.  داردي مثبتگاه و نقشي جايفاصله زمان
يست  نيزي اثر و دخالت مثبت دارد و چي، کنوني معنايده است که در شکليتيواقع
 . آن غلبه کرد  بر"بايد"يا  "بتوان"که 

ان ي هرگز به پايهنر ا اثريک متن ي يقي حقينظر گادامر جستجو و کشف معنا از
حقيقت و : نكـ ( يان استپاي بيان دائميک جري و فهم ن جستجويواقع ا رسد و درينم

، كندک را حل ي در هرمنوتيتواند مسأله انتقادي اغلب مي فاصله زمان.)٢٩٨ ،روش
شود يممنجر  درست که به فهم يهافرضشيم پيتوانين مسأله که چگونه مي ايعني

 ي فاصله زمان.ميص دهيشود تشخيممنجر  غلط که به سوء فهم يهافرضشيرا از پ
 را که باعث ابهام در يجه تمام عواملينت نه تنها عوامل سوء فهم را مشخص و در

ز به يد فهم نيشود تا منابع جدي، بلکه باعث مكنديش ميشوند پااليمي قي حقيمعنا
 . دي حاصل آيترتر و تازه آشکار شود و ادراکات واضحيطور دائم

 
 رابطه سنت و فهم

ار ي گادامر بسيک فلسفي ما مربوط و در هرمنوتيبه بحث فعل که يگرياصطالح د
ست که يک روش نيم که فهم، يما نشان داد: يدگويگادامر م.  سنت استشوديمتکرار 

گرفتن   بلکه قرار, نائل شدينيء، بتوان به فهم و دانش عيک شي يبا اعمال آن بر رو
نظر  از. صول فهم استشرط حشيان ارث بردن، پيک جري يعنيک واقعه سنت، ي در
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 است که خود يک است که بپرسد چه نوع فهم و دانشيفه علم هرمنوتين وظي ايفلسف
گادامر معتقد است که . )٣٠٩ ،همان: نكـ ( بخشدي تکامل ميخيرات تارييق تغيرا از طر
. يمکنيآن حرکت و مشارکت م  دريعمل فهم هر  است که ما درياليان سي جر,گذشته

و از  ميريگيم آن قرار  است که ما دريزي بلکه چ,ستيبرابر ما ن در يزيپس سنت چ
. شده بماندتيست که تا ابد تثبي نيز خشک و متصلبيسنت چ. ميق آن وجود داريطر
ته با وسيابد و پيکار ب و  زنده سريد با سنتين باي ديحت. ستينجا نيا  دريچ قانونيه

ن است که بحث يا ت کار گادامر دري اهم.)٦٦ ،آغاز فلسفه: نكـ ( گو باشدوآن در گفت
ل و شناخت، يگونه تأو ن نکته کشاند که هريل به اي تأويها و شگردهارا از روش

دو تابع آن هستند و درست به  کننده و متن هرلي که تأوي سنت. از سنت استيالحظه
ن يب اچارچو  است که دريامبادله ا يگو ويل و شناخت، گفتگونه تأو ل، هرين دليا

ان گذشته و امروز که فراتر از ي است ميامکالمه. روديش ميرد و پيگيسنت شکل م
 . ابدييان ميگر جري ديبر منطق ا مفسر، و اساساً بنايت مؤلف و مخاطب ين

با سنت مرتبط ) شکل تقابل و مخالفت  اگر شده دريحت(د ير باي گادامر تفسنظراز 
. ي است اساسي امرير و فهمي هر تفسينت برا رابطه داشتن با س,نيبنابرا. باشد

 نيجمله ا  از. استييهايژگي ويبرد دارايم  کاره  که گادامر آن را بييمعنا سنت در
 نه , است که به ما عطا شدهيزي چيعني است که به ما داده شده است، يزيکه سنت چ

ست که از ما ا يراث فرهنگيسنت م. ميار خود به دست آورده باشيکه آن را با اخت آن
 و سنت مکتوب يراث شامل سنت شفاهين ميا. ده استي گذشته به ما رسيهانسل
ا ملت  يک قوم، جامعه  ي يخيو در خاطره تار ده  شدهيو شنگفته که ي آنچه عني ,است
 .)٣٩٠ ،حقيقت و روش: نكـ (  است مانده يباق

ک رابطه نسبتاً ي بلکه ,ستيک رابطه آگاهانه نيکه رابطه ما با سنت  نيگر ايد
 ما را فراگرفته يانوسي و سنت همچون اقمياما در سنت واقع شده. ناخودآگاه است

ما احاطه دارد و ما  ن سنت است که بري بلکه ا,ميما بر سنت امکان احاطه ندار. است
 بلکه با سنت در تعامل ,يمستير مطلق سنت نين حال ما اسي اما با ا,ميبه سنت تعلق دار

    ما   بريشترير بي که دارد تأثيا سنت به واسطه احاطه,چند  هر.مي هستگووو گفت
سنت هم . کندي است که خواننده و مفسر را با متن مرتبط ميطيسنت مح. گذارديم

ه يان دوسوي ميک زمان واحد عامل ارتباطيکند و هم در يم گذشته را به حال مرتبط
 يال است که تمامي سيانيت جر از آن است که سني ناشيژگين ويا. فهم است
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 ي که مفسريهنگام. رديگينده دربرمي فهم را از گذشته تا حال و از حال تا آيهاجنبه
رنده افق مفسر و هم افق متن ين سنت است که هم دربرگيکوشد، اي مير متنيدر تفس
 .ال سنت هستنديان سي از جريا دو لحظهبه اعتقاد گادامر مفسر و متن هر. است

 دانش يمبنا  بريهر دانش و فهم. ست  اه تفکر و فهم ماي اولي سنت مبنا,بين ترتيه اب
 آغاز يتوان از جهل و نادانينقطه شروع فهم نم در. رديگين صورت ميشيو فهم پ

ها فرضشي بر پي متکيهر فهم. گذارديار ما ميسنت نقطه شروع فهم را در اخت. کرد
يرون م بيريگيم آن قرار  که دريها از سنتضفرشين پيا.  استييهايداورشيو پ
 يد در باورهايک نسل، بدون تردي يدگاههايگادامر باورها و د هديبه عق. اندآمده
ن است يشي پيد با تداوم همان باورهاي نسل جديباورها. داردريشه ن يشي پيهانسل

 .ه استسرچشمه گرفت) سنت( منبع حال از همان هر برابر آنها و در ا واکنش دري
 که يهم کسان. دانديممبتني  يداورشينوع فهم و ادراک را بر سنت و پ گادامر هر

 که مخالف سنت يند و هم کسانيگوي سنت سخن ميمبنا موافق سنت هستند بر
 ,يگر و سنت توسط اصحاب روشنيداورشي پيکند که نفيح مي تصريو. هستند
ک يخ مؤثر ي سنت و تار,نيبنابرا .)٧٦ همان،: نكـ ( ي استداورشيک نوع پيخود 

 يشود حتين از آن موضوع ميشي پسيرهايها و تفه فهميا متن شامل کليموضوع 
هر  چه به طور معمول در  اگر,جهينت در.  از آني متناقض و متنافيهاشامل برداشت
د ي نباي ول,ک موضوع وجود دارديج و غالب درباره يدگاه رايک دي يدوره و هر نسل

تواند در يز وجود دارد که ميگر نيا بالفعل دي بالقوه يهاد برد که در کنار آن فهماياز 
  .ر گذارديندگان تأثي آيهابرداشت

رد ي صورت گيکيق تجربه هرمنوتيد از طريگادامر معتقد است رابطه ما با سنت با
 يالوگي و ديکيالکتيق رابطه دي است که انسان از طري آگاهيکيوتجربه هرمنوت

 وگو با موضوعين رابطه انسان به گفتا در. کنديل مي تحصيي موضوع شناسابا
توان ين صورت است که ميا در.  دارديبرابر آن حالت گشودگ پردازد و دريم

سنت امر ساکن و . دست آورده ب ـ از موضوع مربوط ي البته نسبـن يشناخت راست
 است که ياسنت همچون رودخانه. ال استيا و کامالً سي پويادهيست، بلکه پدي نيثابت

تر و سرشارتر يزد و آن را غنيريد به آن مي جديدگاههايها و دبه طور مرتب فهم
ر يند تأث هستورغوطه  ي که در درون آدمييزهايتمام چ  که بريان کليجر. سازديم



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زادگان                                                                                   محسن كديور، كامران ساماني                                 

 

١١٦

اچار به ر متقابل نين تأثيرد و ايپذيز اثر مي آنها نين حال از تماميع گذارد، اما دريم
توان درک کرد که چرا، ين جا ميهم از .انجامدي و کند آهنگ سنت ميجي تدريدگرگون

 فهم ,واقع ست؟ دري نييک متن، فهم نهاي از يچ فهمي گادامر، هيک فلسفيهرمنوت در
ن ازآن متن و يشي پيها به فهمياديار زيک متن خاص تا حدود بسي  ما ازيکنون
 خواهد بود که يعي طب,ن صورتيا در. وابسته است, ددار پشت آن قرار  که دريسنت
 . ر کندييز تغي ما از متن ند، درِکي جديها سنت و با ظهور فهميجير تدرييبا تغ
 
 افق 

. است ١ دارد، مفهوم افقيت فراواني گادامر اهميک فلسفي که در هرمنوتيگريمفهوم د
 از ي آگاهي، اساساً به معناميهستمتأثر خ يکه ما از تار نيا  ازينظر گادامر آگاه از

آن    خارج از است که ما در نقطهين معني به ا,تيموقع.  است٢يکيت هرمنوتيموقع
ک يما همواره خود را درون . ميآن ندار  ازينيچ دانش عي ه,ني بنابرا.ميانگرفته قرار
ام گاه به طور کامل انجچي است که هيافهيآن وظ افکندن بر م و پرتويابييت ميموقع
 در ي که سعي که ما، در ارتباط با سنتيتي موقعيعني ,يکيت هرمنوتيموقع. رديپذينم

به  ,تين موقعيا. )٣٠١، حقيقت و روش: نكـ ( يمابييآن م م، خود را دريدار آن شناخت
ک يرا ما ي ز,شودي ما آشکار نميهرگز به طور کامل برا , خود مايت وجوديعلت ماه

. ميدا کنيت خود احاطه پيخ و موقعيم بر تاريتوانيمم و ني هستيخيموجود تار
گادامر . تواند کامل شوديک فرد هرگز نميست که دانش  ان معنايبودن به ايخيتار
 ياافق مجموعه.  است، مفهوم افق استيت اساسي مفهوم موقعيآنچه که برا: ديگويم

توان ي مير خاصشود که از نقطه نظي مييزهايدگاهها است که شامل تمام چياز د
ت افق، امکان توسعه افق، ي محدودمانند يمي ما از مفاه,بين ترتيه اب. ديآنها را د

 که افق يکس .)٣٠٢ همان،: نكـ ( ميکنيم نها استفادهيد و مانند اي جديهاگشودن افق
 ي را که با او فاصله زمانيتواند حوادثي نم,ني بنابرا. ندارديشينداشته باشد، دوراند

 ترکي به او نزدينظر زمان  که ازييزهاي چي برا,جهينت  در.كندل ي تحليدرسته د بدارن
 محدود بودن يگر افق داشتن به معنايطرف د از. شودي قائل ميشتريند ارزش بهست

________________________________________________________ 
1. Horizon 
2. Hermeneutical situation 
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ن ي ا رفتن به ماورايي برايي توانايست، بلکه به معناي خودمان نيدر قلمرو نظرگاهها
  را دري هر موضوعيت نسبيق خاص است، اهمک افي ي که دارايکس. قلمرو است
ا دور، کوچک باشد يک باشد ين موضوع نزديدهد، چه ايص مين افق تشخيچارچوب ا
 .)همان: نكـ ( يا بزرگ

شود ياست که باعث م مسبوق يانهيشي به پيا متنيفهم ما از هر موضوع 
 ,واقع در. ميه باش از آن داشتياژهيها و انتظارات ويداورشي خاص، پيش تلقيشاپيپ

ا افق يت يک موقعي ا متن، درينه باعث شده است که ما  نسبت به آن موضوع يشيآن پ
ر و ييحال تغ  بلکه مرتب در,ستندي ثابت و مستقل نيها امورافق. ميريژه قرار بگيو

. شوندي ميراتيي گذشته دچار تغيخيمواجهه با سنت تار ها درن افقيا. ند هستاصالح
 . آن محبوس بماند شه دري هميست که مفسر براي بسته نايرهيمانند داافق مفسر 

 امتزاج افق حال و افق يعني ,ها  است همواره حاصل امتزاج افق,از نظر گادامر فهم
 او ظهور افق .)٣٠٦ ،حقيقت و روش: نكـ ( يا امتزاج افق مفسر و افق متنگذشته، 

 انيگو مواثر تعامل و گفت شترک برين افق ما. نامديها ممشترک را امتزاج افق
ان حصول فهم، يجر  در,بين ترتيه اب. شودي متفاوت مفسر و متن حاصل ميهاافق

م، يشوي گوناگون قائل ميهام و به افقيريپذيزها را ميکه تفاوتها و تما نيعالوه بر ا
قد است گادامر معت. ميهستنيازمند  ييگرا همينوعبه  , تحقق فهمي برا,ن حاليع در

 مفسر ييوند دارند و افق معنايگر پيدكي با يکه افق حال و افق گذشته به نوع
ن مفسر که ي نخستيهايش داوريپ. رفته استير پذيخ اثر، تأثيش از سنت و تاريشاپيپ

ن اثر و يخ اي تاريش از سويشاپيا اثر است، پيک متن ي او درباره ييسازنده افق معنا
 ,بين ترتيه ارفته و بير پذين اثر را دربرگرفته است تأثي ا مختلف کهيها از فهميسنت
ق يطر  مفسر، ازيهايداورشيافق حاضر و پ. اندوجود آمدهه  بييهايداورشين پيچن

ر محصول يين تغيا. رديپذير مييشود و تغي ميابي آزموده و ارز,مواجهه با سنت
 متفاوت يها افقيگانگيت و ها باعث وحدامتزاج افق. امتزاج افق حال و گذشته است

گو وتعامل و گفت. يردگيمي شکل دي، افق جدهاثر تعامل و امتزاج افقا شود و بريم
 .شوديدو طرف م  در هريرات و اصالحاتييعتاً باعث تغي گوناگون طبيهاان افقيم

ها باعث امتزاج افق. ابديي ميديت جديک خود را در وضعي ان هري در پا, کهيبه طور
به توسعه و  شود، بلکهي نميگريها از د از افقيکيت يا تبعيدو افق  ن رفتن هريب زا
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يکپارچه  يگري آن افق بتواند با د, کهي به نحو.انجامديها مک از افقي گسترش هر
کند تعلق ي آنچه که امکان وجود افق مشترک را فراهم م.)١١٢ ،شريبال: نكـ ( شود

ار مهم ي بسيکي تجربه هرمنوتيعلق داشتن به زبان برادار تيپد. داشتن به زبان است
 . کنديراث خود، در متن فراهم مي را با ميرا زبان امکان مواجهه آدمي ز,است
 
  فهميمندزبان

مند بودن زبانيا  ۱يمندزبان. ست اي اوفلسفه زباني مهم گادامر  از دستاوردهايکي
 چند سنت به واسطه و از خالل ايک ين معنا است که مشارکت من در يه ا ب,يآدم
  ادوار گذشته بريراث فرهنگيرد که ميپذي صورت ميها، آثار و متونر نشانهيتفس

نظر  از. است  به ما عرضه شدهي و بازخوانيي رمزگشايآنها حک شده است و برا
 همان يان زبانيابد و مسائل بييآن تحقق م  است که فهم درياگادامر زبان واسطه

  چارچوب زبان شکل دريليل است و هر تأوي تأويهر فهم.  هستندمسائل فهم
ن ي بيرابطه ذات. ان شونديا به صورت کلمات بياش دهد تاي که امکان مي زبان.رديگيم

د به ين است که بايت سنت ايقت نهفته است که ماهين حقيا زبان و فهم، اساساً در
ما  واقعه فهم بر  است که درير ام,قتينظر گادامر حق از.  گردديواسطه زبان متجل

متكي يانه جو سلطهي روشيريکه بر به کارگ آن ش ازين ظهور بيشود و ايآشکار م
که قصد  آن ش ازيب ,واقعه فهم در. اتكا داردگو وي و گفتبر حالت گشودگ، باشد

شود  ما آشکار م بريقت اجازه دهيد به حقيم، بايقت را داشته باشيتفوق و تصاحب حق
 به "من"آن  يرد که درگي مشترک صورت ميگوويان گفتک جري  امر تنها درنيو ا
. شود من آشکار قت از گفته او بريد و حقيقت را بگوي اجازه دهم سخن حقيگريد
 "تو"به " من"آن  شود که دريده مي مشترک فهمي زبانيگووفتک گيان يجر قت دريحق

 ين توا.  تو حالت استماع داشته باشمبرابر گو نگاه کنم و درويک طرف گفتبه عنوان 
 گادامر،: نكـ ( گر باشديد زيچ ا هري يک اثر هنري ,خي تار, سنت,ممکن است متن
نظر گادامر زبان نه ابزار است، نه نشانه و نه تحت   از.)٣٥٩ـ٣٦١ ،حقيقت و روش

ه ما  کيزبان و کلمات با عالم. ما احاطه دارد ن زبان است که بري، ا. انسان يالياست
________________________________________________________ 
1. Sprachlichkeit / Linguisticality 
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رد رابطه يگيم آن قرار  که انسان دري خاصيهاتيم و موقعيبريم آن به سر در
 هاتين آن با موقعيشيژه و پيزبان و ارتباط و. ميکنيلذا ما کلمات را انتخاب نم. دارند

 انتخاب و يعمل ظاهر در. شوديها و کلمات م شدن واژهيست که موجب جارا
ت ي موقعيند و جايآيکلمات م. مي نداريمل و تفکر اضافگونه تأچيهاستفاده از کلمات، 

م که يديدگر دي هايدر وجودشناس. شوندي ميشناسند و بر زبان ما جاريخود را م
ها د و انسانيگويوجود سخن م. محل سخن گفتن وجود است انه وجود وي آش,زبان

ز زبان بر ي گادامر نيک فلسفيهرمنوت در. ند هستام و سخن وجوديواسطه ابالغ پ
 ق آنهايطر مانند تا زبان ازيم آموزند و منتظريمآنان زبان را . ها احاطه داردانسان
ها متعلق به ک گادامر زبان و واژهيهرمنوت در. ديبگوسخن ها تيها و موقعتياز واقع
 که يم، کلماتيگرديمما به دنبال کلمات . تعلق دارندها تيه موقعبستند، بلکه يانسان ن

د يآيم درخت سبز است آنچه به زبان مييگوي که ميوقت. ت باشنديعلق به موقعمت
ن ي ا,جا نيا  در,ت مهميواقع. ستيمقابل موضوع ن  انسان دريحاصل تفکر انعکاس

ک از کلمات يچ ين کالم هينده ايگو. شودي منکشف مياست که درخت به لحاظ خاص
ان سنت يجر ن آموزش دريا آموزد ويا را مکند، بلکه تنها آنهي را اختراع نمگفتارن يا

 . شوديم حاصل
د و يشود که زبان در تولي زبان موجب ميالوگي و ديکيالکتينظر گادامر جنبه د از

  خوديکيالکتي ديژگيزبان با و.  داشته باشدييار بااليت بسي، ظرفيانعکاس معان
ن امتزاج خواه و يا ر مفسر و متن باشد و ديهاب و امتزاج افقيتواند محل ترکيم

  با گسترش و توسعه زبان خوديآدم. دينماي مي تجلياري ناگفته بسيناخواه معان
گران را يب جهان و افق دين ترتيگانه وارد شود و به اي بيها و افقهاجهانتواند به يم

، ما زبان و جهان خود را يگرانن عمل وارد شدن به جهان ديا در. به فهم درآورد
ن يبه ا. مييافزاي آن مينا غده و بري بلکه به آن وسعت بخش,مينيض نمي تعواينابود 
 گسترش ي، بلکه به معنايا متن افق مفسر ي نابودي نه به معنا,ها امتزاج افق,بيترت
دهد تا بتواند با افق متن يم مفسر افق خود را چنان گسترش. ن دو افق استيا

 .)١١٢ شر،يبال: نكـ ( يکپارچه شود
اساس  افت که بري دريتوان به روشني م,شد  که تاکنون ذکريتوجه به نکاتبا 
 مقدور خواهد بود که آن متن وارد يک متن هنگامي گادامر فهم يک فلسفيهرمنوت
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 و به سخن متن گوش يمگو شوويم با آن وارد تعامل و گفتجهان ما شود و ما بتوان
ن يه ا افق متن متصل و ممزوج شود و بد افق ما باي فهم متن باين برايهمچن. ميفرا ده
آن  د است که درين افق جديفهم ما از متن حاصل ا.  حاصل گردديدي افق جد,بيترت

 ما يد بر روي جديافته و جهاني گسترش و توسعه , ما و هم افق متنيهم افق فکر
  همانيعني , جهان مايا اثر هنري با فهم هر متن ,واقع در. شوديگشوده م

  .گردديتر مي ما غنيتر شده و هستم گستردهيکني ميآن زندگ  که درينجهاستيز
  
 جهينت
ر ي عام و فراگيالهأن فعل انسان است و به عنوان مسيتري که فهم اساسييجا آن از
 , شناخت و درک نحوه وقوع آنيبرا، رديگي انسان را دربرمي زندگيهاه جنبهيکل
 به يک فلسفيهرمنوت. رديگ ورد مطالعه قرار خود انسان مي اساسيهايژگيد ويبا

 حصول آن يط وجودين شراييل واقعه فهم و تبيت فهم، تحليدنبال وصف کردن ماه
مان رخ ي خواست و عمل ما برايداند که وراي ميا گادامر فهم را واقعه,واقع در. است
واقعه بودن . ست اار مايطه تسلط و اختيح  است که خارج ازياني جر,ني بنابرا.دهديم

ن واقعه، يا.  دارديکيار نزدي بسيوستگي گادامر پيک فلسفي هرمنوتير اجزايفهم با سا
گو با موضوع است که فهم به صورت وي است و تنها با تعامل و گفتکيالکتي ديامر
 شه گادامر ازيک در انديالکتيل دين دليبه هم. شودي ما حاصل ميداد، براک رخي

د ي و مخصوصاً فهم متن باينوع فهم نظر او در هر از. ار است برخورديت فراوانياهم
 موضوع ييگو پرداخت و اجازه داد که افق معناوي به گفتبا موضوع مورد بررس

 او. داندمنطق پرسش و پاسخ ميگو را وين گفتا گادامر منطق حاکم بر. ظهور کند
 و ي هر موضوع,نابراين ب.رسدداند که هرگز به پايان نميانتها ميفهم را عملي بي
الزمه فهم، داشتن . هاي متفاوت و مختلف را داردشدن به صورتدهمتني قابليت فهمي

 . موضعي با گشودگي ديالکتيکي در برابر تجربه جديد است
ه  حاصل امتزاج افق گذشته با حال است و ب,نظر گادامر فهم که از نيگر اينکته د

ت و ين موقعيا  ازيفه ما تنها آگاهيوظ.  استمند و زمانيخي تاري امر,بين ترتيا
 است که تحت ييهافرضشيح و اصالح پيصورت امکان تنق  و دريامکانات فرهنگ

ن ينظر گادامر ا از.  ما حاصل شده استي برايکيت هرمنوتين امکانات و موقعير ايتأث
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است که  ي فاصله زمانياريچون تنها به ,  مقدور خواهد شديکار به کمک فاصله زمان
ست که  اجا نيا از. مي و نقد قرار دهي خودمان را مورد داوريهافرضشيم پيتوانيم

شود، چون او معتقد است يمي اديت زي اهمي گادامر داراي، برامفهوم و کارکرد سنت
ن سنت و ي از همي ما ناشيهافرضشيم و پيان سنت قرار داريکه ما در داخل جر

در فهم است، زبان واسطه فهم و  ز از عوامل مهم مؤثريزبان ن. ست اخ گذشته مايتار
 يژگيزبان با و. شوديم  سنت است وموجب فهم ما از گذشتهيوستگيعامل پ

شود که ي مفسر و متن است و با عث ميهاب و امتزاج افقي خود، محل ترکيکيالکتيد
 که ي تمام عوامل,بين ترتيه اب. ندي نماي تجلي ناگفته فراوانيها معانن امتزاج افقيا در

...  و يمند، زبانيمند، زمانيمندخي مانند سنت، افق، تار,دانديفهم مؤثر م گادامر در
آنها بدون   ازيکي ي بررس,نيبنابرا.  دارندينشدن  تنگاتنگ و جدايگر ارتباطيدكيبا 

دگاه ي جامع و کامل از ديم فهميشود که ما نتوانير عوامل باعث ميتوجه به سا
وند و ارتباط ين عوامل در پيد همه ايپس با. ميدست آوره  گادامر بيک فلسفيتهرمنو

 . رنديک کل واحد، مورد مطالعه قرار گيگر در يدكيبا 
 
 منابعفهرست 

     تهران، , هرمسکاشاني، ، ترجمه محمدسعيد حناييعلم هرمنوتيک , پالمر، ريچارد.١
 .شه ١٣٨٢

، بي جا,  سسه فرهنگي دانش و انديشهمؤ ,يدگرانديشه ها جهان در, خاتمي، محمود. ٢
 .چاپ اول, شه  ١٣٧٩

 ,تهراناهللا فوالدوند، هرمس، ، ترجمه عزتآغاز فلسفه , گادامر، هانس گئورگ.٣
 . شه  ١٣٨٢

  ققنوس، ترجمه مسعود عليا،,هرمنوتيک فلسفي و نظريه ادبي, واينسهايمر، جوئل. ٤
 .شه ١٣٨١, تهران

 ،تهران, روشنگران ، ترجمه مراد فرهادپور،حلقه انتقادي ,کوزنز هوي، ديويد. ٥
 .شه  ١٣٧٨

6. Bleicher, Josef, Contemporary Hermeneutics, Routledge and Kegan Paul 
Ltd, 1980. 
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Abstract 
Gadamer considers understanding as the most fundamental character 

of human nature. His intention is phenomenological and ontological 

research of understanding. His real concern is philosophic, not what 

we do or what we ought to do, but what happens to us over and above 

our wanting and doing. He considers understanding as an event that 

goes far back. Understanding is a dialectical, historical and lingual 

event that rises from dialectical conversation and fusion of horizon. It 

has a very close relation to factors such as tradition, horizon, 

language, time, history, prejudice, hermeneutical circle, application 

and so on. 
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Gadamer, Dialectic. 

 

Bibliography 

1. Bleicher, Josef, Contemporary Hermeneutics, Routledge and Kegan Paul 

Ltd, 1980. 

2. Gadamer, Hans Georg, aghaze phalsaphe, tarjome ezatolah fooladvand, 

hermes, Tehran, 1382 A.H. 

3. Ibid, Hegels Dialectic, tr. by P. Christopher Smith, Yale University 

Institute of Technology, 1981. 

4. Ibid, Philosophical Hermeneutics, tr. by David E. Linge, U.S.A, Barkeley 

University Press, 1976.  

5. Ibid, Truth and Method, tr. Revised by Joel Weinsheimer and Donald G. 

Marshall, Continum New York, 1989. 

6. Grondin, Jean, Introdaction to Philosophical Hermeneutics, New Haven 

and London, Yale University Press, 1994.  

7. Heidegger, Martin, On the way to Language, tr. by Peter D. Hertz, U.S.A 

Herper and Row Publisher, inc., 1971.  

���������������������������������������������������������
 ��� Corresponding author: Tel: 0711-7395196 - Fax: 0711- 7395195         Email: qxz703109@yahoo.com� 



 
 

                                                                                         Mohsen Kadivar -Kameran Samanizadegan 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20

8. Hoy, David Cozens, halghe enteghadi, tarjome morade farhadpoor, 

roshangaran, Tehran, 1378 A.H. 

9. Khatami, Mahmud, jahan dar andisheye haidger, chape aval, moassese 

farhangi danesh va andishe, 1379 A.H. 

10. Palmer, Richard, elme hermeneutic, tarjome mohammad saeed hanaee 

kashani, hermes, Tehran,1382 A.H. 

11. Warnke, Georgia, Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason, uk, 

Polity Press, 1987.  

12. Weinsheimer, Joel C., Gadamer’s Hermeneutics, New Haven and 

London, 1985.  

13. Ibid, hermeneutic phalsaphi va nazarye adabi, tarjomeh masood olia, 

roshangaran, Tehran, 1378 A.H.�


